
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Szabó András 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
   
Meghívott: Gyırffi Dezsı könyvvizsgáló 
 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

Poncsák Ferenc és Gyırffi Dezsı az 1. napirendi pont tárgyalását 
követıen távoztak.  

 
  
N a p i r e n d   e l ı t t : 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Kéri a bizottság döntését a napirendi 
pontok tárgyalásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. I/2. ajtószám alatti megüresedett 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
3. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti megüresedett 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
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Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés Ungvári Andrea Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. II/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
2. Elıterjesztés Teleki Nikoletta Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. II/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
3. Elıterjesztés Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés Sápi Járdán Istvánné Sárospatak, Lavotta u. 59. II/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés Sápi Járdán Balázs Sárospatak, Lavotta u. 59. III/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
6. Elıterjesztés Balogh János Sárospatak, Kossuth út 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
7. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/5. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
8. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
9. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
10. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálására 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
 
Poncsák Ferenc: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtartotta ülését és több módosításra is 
javaslatot tettek. A honlap üzemeltetésére 2.340 eFt-ot, a közutak üzemeltetésére 10 millió Ft 
helyett 8 millió Ft-ot, geodéziai munkarészek készítésére 3 millió Ft helyett 1,5 millió Ft-ot és 
az önkormányzati bérlakások kiadásaira 11 millió Ft helyett 10 millió Ft-ot javasolnak a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. Ezekkel a módosításokkal kb. 5 millió Ft-tal csökkenne a 
kiadás.    
 
Szabó András: A honlap üzemeltetésével kapcsolatban kérdezi, mennyire biztos, hogy az így 
csökkentett összeggel is aláírják a szerzıdést? 
 
Poncsák Ferenc: Törı Gábor honlap-szerkesztıvel már megegyeztek. 
 
Egyed Attila: Kérdezi, hogy a 300 millió Ft költségvetési hiányból hogyan adódik több mint 
600 millió Ft hiány? 
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Poncsák Ferenc: Hozzáveszik a 2012. január 1-jén fennálló likvidhitel összegét, 371 millió Ft-
ot, amit az éven kell visszafizetnie az önkormányzatnak, így az elızı évi és a tárgyévi 
hiányok összegébıl adódik a több mint 600 millió Ft hiány.  
 
Dr. Cserkúti Sándor: Úgy tudná jellemezni a költségvetést, hogy szoros, feszes. Betartható-e? 
A bevételi és kiadási oldalon egyaránt erıteljes csökkenés tapasztalható. A 3. számú 
mellékletben feltüntetett fejlesztési célú kötvénykibocsátással kapcsolatban megjegyzi, hogy 
2012. évre néhány 10 millió Ft van feltüntetve, a következı 3-4 évben milliárdokra emelkedik 
az összeg. Ez hogyan értendı? 
 
Poncsák Ferenc: Úgy tudná jellemezni a költségvetést, hogy szoros, feszes és be kell tartani. 
A finanszírozási képesség miatt nem lát lehetıséget a bevételek növelésére. A kérdéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy 2012. évben még csak a kamatot kell fizetni, ezért közel 35 és 
fél millió Ft van betervezve, 2013. évben 197 millió Ft, 2014. év után – ami 18 évet ölel 
magában – 3 milliárd 210 millió Ft. Ez az összeg a kötvény futamidejének a végéig tart. Ezt 
az összeget az önkormányzatnak a saját bevételébıl kell fizetnie. A kötvénykibocsátás 2008. 
évben volt, 5 év türelmi idıvel, ez várható kötelezettség volt, számolhatott ezzel az 
önkormányzat. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Az intézmények költségvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
Rendelıintézet esetében 3,5 millió Ft-tal támogatja a központi ügyeletet az önkormányzat, 
ennyit tud az egészségügyre fordítani. Az intézmény költségvetésében a pénzmaradványoknál 
0 Ft szerepel. Egyelıre tud gazdálkodni az intézmény az OEP-tıl beérkezı pénzzel, de 
aggályai vannak, hogy ez a jövıben is tartható-e majd. 
 
Gyırffi Dezsı: A hiánnyal kapcsolatban elmondja, hogy egy elég sajátos, speciális tervezéső 
metodika alapján kell tervezni a költségvetést. A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás 
- folyó évi bevétel és folyó évi kiadás - különbözetébıl kell megállapítani a hiányt. Ha ennek 
az egyenlege negatív, akkor az elızı évrıl képzıdött pénzmaradvány finanszírozza a hiány 
egy részét. A hiány többi részét más forrásból kell fedezni. A mőködési hiányra az ÖNHIKI 
támogatást lehet elképzelni, a felhalmozási hiányra a hitelfelvételt.   
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

28/2012. (II.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
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2. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. I/2. ajtószám alatti megüresedett 
önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. I/2. ajtószám alatti 1 szobás, 50 m2 
alapterülető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-
fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon történı bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves idıtartamra történı 
bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
  
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

29/2012. (II.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. I/2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 
éves idıtartamra - szociális helyzet alapján - történı bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
3. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti megüresedett 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési 
koncepció a bérlakást szociális alapon történı bérbeadásra jelölte ki.  
 
Szabó András: Kérdezi, hogy milyen állapotban vették át a bérlakást és maradt-e az elızı 
bérlı részérıl közüzemi díj tartozás? 
 
Cziráki Zsolt: Sem közüzemi díj, sem lakbértartozás nincs felhalmozva. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves idıtartamra történı 
bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
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Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

30/2012. (II.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 
éves idıtartamra - szociális helyzet alapján - történı bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  

                                                         Oláh József Csaba s.k. 
                       a bizottság elnöke 
 
 


